
تریلیجفت محورتک محور

334500834ریال100,200کیسهگچ سفیدکاری کیلویی سریر30گچ 1933320184140005

4006001000ریال83,800کیسهگچ سفیدکاری کیلویی سریر25گچ 2

___ریال50,100کیسهگچ لکه گیری کیلویی سریر5گچ لکه گیری _3

___ریال33,400کیسهگچ لکه گیری کیلویی سریر1گچ لکه گیری _4

334500834ریال117,800کیسهجهت پرداخت کاری  کیلویی میکرونیزه سیوا30گچ _1

4006001000ریال98,200کیسهجهت پرداخت کاری  کیلویی میکرونیزه سیوا25گچ _2

334500834ریال117,800کیسه...مصارف هنری ،قالب گیری و  کیلویی فیلتری سیوا30گچ _3

334500834ریال130,260کیسهگچ با زمان گیرش باال کیلویی دیر گیر30گچ_4

334500834ریال347,000کیسهعایق و کارایی باالگچ سیوا سبک_5

334500834ریال404,000کیسهپرداخت نهایی ،مقاوم در برابر رطوبتگچ ساتن_6

334500834ریال223,000کیسهگچ پرلیتیگچ ضد حریق_7

334500834ریال148,000کیسهسطوح بتنی  کیلویی25بتو گیپس _8

334500834ریال184,000کیسهسطوح بتنی  کیلویی30بتو گیپس نرمه _9

334500834ریال425,000کیسهگچ ماشینی(جت گیپس)گچ پاششی _10

___ریال34,700پاکتجهت مصرف نقاشی ساختمان کیلویی1بتونه نقاشی _1

___ریال70,000پاکتجهت مصرف نقاشی ساختمان کیلویی3بتونه نقاشی _2

200030004800ریال116,000پاکتجهت مصرف نقاشی ساختمان کیلویی5بتونه نقاشی _3

100015002400ریال191,000پاکتجهت مصرف نقاشی ساختمان کیلویی10بتونه نقاشی _4

5007501250ریال335,000کیسهجهت مصرف نقاشی ساختمان کیلویی20بتونه نقاشی _5

5007501250ریال338,000کیسهdry wallپرداخت نهایی  کیلویی20پودر ماستیک _6

90015002000ریال197,000پاکتdry wallپرداخت نهایی  کیلویی10پودر ماستیک _7

180030004000ریال106,000پاکتdry wallپرداخت نهایی  کیلویی5پودر ماستیک _8

5007501250ریال340,000کیسهdry wallپوشش بند  کیلویی20پودر درزگیر _9

90015002000ریال197,000پاکتdry wallپوشش بند  کیلویی10پودر درزگیر _10

180030004000ریال117,000پاکتdry wallپوشش بند  کیلویی5پودر درزگیر _11

100001500022000ریال120,000قوطیبتونه همه کاره کیلویی1بتونه خمیری _12

4006001000ریال518,000کیسهجهت چسباندن کاشی و سرامیک کیلویی25چسب کاشی پودری _1

4006001000ریال623,000کیسهجهت چسباندن کاشی و سرامیک کیلویی25چسب کاشی پودری سفید _2

77011501770ریال1,320,000سطلجهت چسباندن کاشی و سرامیکچسب کاشی خمیری_3

5007501250ریال397,000کیسهپوشش داخلی و خارجی ساختمان کیلویی20پودر کاسمتیک سفید _4

5007501250ریال325,000کیسهپوشش داخلی و خارجی ساختمان کیلویی20پودر کاسمتیک خاکستری _5

5007501250ریال331,000کیسهبند کشی کاشی و سرامیک کیلویی20پودر بند کشی _6

5007501250ریال132,000کیسهبند کشی کاشی و سرامیک کیلویی5پودر بند کشی _7

75001000012500ریال90,000پکبند کشی کاشی و سرامیکپودر بند کشی دو جزیی_8

100001500022000ریال50,000بطریبند کشی کاشی و سرامیک مصرف خانگیپودر بند کشی آماده_9

150024004600ریال308,000کیسهmm 0-1دانه بندی  کیلویی10کیلوگرم 110سبکدانه پرلیت سفید دانسیته _1

120020004000ریال330,000کیسهmm 0-1دانه بندی  کیلویی10 کیلوگرم 70سبکدانه پرلیت سفید دانسیته _2

___ریالتماسرول50 mm *90m(Part tape)نوار درزگیر _1

. تن و ارسال از درب کارخانه میباشد10قیمتهای این لیست بر مبنای حداقل سفارش .مالیات بر ارزش افزوده در نرخ های فوق محاسبه گردیده است

.انواع بسته بندی و محصوالت سفارشی خاص قابل مذاکره است.هزینه حمل به عهده خریدار محترم است

.جهت اطالع از قیمتهای تک فروشی با دفتر شرکت تماس بگیرید

www.omidgypsum.com

 023  - 33604220: تلفن023 - 33604449: تلفکس سمنان جاده فیروزکوه جاده معدن: آدرس کارخانه 

021 - 85502749: تلفن طبقه چهارم185تهران خیابان دکتر بهشتی بعد از چهارراه سهروردی روبروی بانک کشاورزی شماره : آدرس دفتر مرکزی 

گروه ابزارآالت

گروه پودر گچ مخصوص سفید کاری

گروه پودر گچ جهت مصارف خاص

گروه محصوالت درایوال و رنگ

گروه سبکدانه 

گروه چسب

بهای واحد

کارخانه

ظرفیت کامیون

(سهامی خاص)شرکت گچ صنعتی امید سمنان 

واحدمشخصاتنوع محصولبارکد ملی محصولردیف

بهافهرست
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